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AU DEPĂȘIT ANGAJAMENTELE
Colectivele întreprinderilor industriale din regiunea Maramureș 

au realizat succese deosebite in cinstea zilei de 23 August. Depă
șind încă de pe acum cu 7 535 000 lei angajamentul anual pricind 
producția marfă vîndută și încasată, ele au produs, între altele, 
peste plan, importante cantități de concentrate de zinc și cupru, 
74 remorci basculante destinate agriculturii, 263000 mp furnire 
estetice, aproape 5 milioane cărămizi.

Rezultate remarcabile au fost obținute și în acțiunea de renta
bilizare a producției. Economiile suplimentare realizate la prețul 
de cost datorita reducerii consumurilor de materiale, combustibil, 
energie electrică, se cifrează la 45 291 000 lei.

SUBIECT
DE REPOR TAJ

vară studențească
• DUPĂ 20 DB ZILE DE MUN-

ANUL XXHI 
SERIA II, 
NR. 5675

4 PAGINI
25 BANI

VINERI
18 AUGUST

1967

NOI
IN

DE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CĂ - BILANȚ RODNIC • IN PER
SPECTIVĂ - TABERE PERMA
NENTE DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

LABORATOARE 
INSTITUTELE 
ÎNVÂȚÂMlNT 

SUPERIOR
— In insritnteîe deIAȘI

învățămînt superior din cen
trul universitar Iași s-an a- 
menajat noi laboratoare, do
tate cu utilaje F aparatură 
modernă.

Universitatea „AU L Caza* 
va dispune, iocrpind din a- 
ceastă toamnă, de un labora
tor pentru izotopi radioactivi 
iar laboratoarele de genetxâ 
și de geologie vor fi dotate 
cu microscoape stereoscopice. 
De asemenea, transformarea 
secției de farmacie din cadrul 
Institutului medico-faima- 
ceutic în facultate a impus 
amenajarea unor laboratoare 
suplimentare.

Pentru mii de studenți, 
premiera vacanței a avut 
loc pe ogoarele patriei — 
în întreprinderi sau în 
gospodării agricole de stat 
Raspunzînd unei frumoa
se inițiative a Uniunii Ti
neretului Comunist și a a- 
sociației studenților, tine
retul universitar și-a ma
nifestat dorința de a par
ticipa la strinsul recoltelor, 
alături de tinerii de la 
sate. Această „sesiune" 
studențească pe ogoare — 
care a durat 20 de zile — 
a prilejuit trecerea unor 
exigente probe de hărni
cie. Inscriindu-și faptele în 
șirul celor mai frumoase 
tradiții ale studențimii 
noastre, brigadierii muncii 
vohintar-patriotice și-au 
exprimat și pe această ca
le recunoștința pentru 
condițiile de viață și de 
studiu ce le sînt create, 
prețuirea față de făurito
rii bunurilor materiale.

în ansamblul campaniei 
de recoltare din acest an 
participarea studenților Ia 
lucrările agricole nu are o 
pondere deosebit de mare. 
Dar fapta) că aproape toți 
eoncucâtc-rii unităților a- 
gricole în care au lucrat 
studenții și-au exprimat 
dorința de a-i avea oaspeți 
<i m vara anului viitor do
vedește că întreprinderile 
sau gospodăriile agricole 
respective 
de aportul unor tineri ini
moși. cu dragoste de 
muncă.

La capătul oricărei acti
vități se impune un bilanț. 
Firește, deschizîndu-se ce
le doua rubrici principa-

au beneficiat

le : „de activ* și „de pa
siv". Ediția 1967 a muncii 
voluntarypatriotice studen
țești înscrie în rubrica 
„activ" cele mai multe din 
capitolele sale. Să ne re
ferim în primul rînd la 
OSPITALITATEA GAZ
DELOR. în majoritatea u- 
nităților agricole studenții 
au fost găzduiți în came
re confortabile, conducă
torii și personalul acestor 
unități s-au străduit să le 
asigure o masă pe măsuța 
poftei de mîncare pe care 
o dau munca, aerul și 
soarele. Mai ales în re
giunile Dobrogea și Cluj, 
studenții au răspuns prin 
seriozitate și hărnicie. Nu- 
meroaso vești — interpre
tate din punct de vedere 
economic — vorbesc des
pre lucrări de calitate e- 
fectuate pe suprafața a 
mii de hectare cultivate cu 
gnu, porumb, mazăre, des
pre faptul că gospodăriile 
în care au lucrat studen
ții nu numai că și-au com
pletat necesarul de brațe 
de muncă, dar au și re
coltat în termenele plani
ficate. Președintele Consi
liului U.A.S. din centrul 
universitar Cluj, tovarășul 
Aurel Stoica este de pă
rere ca eficiența economi
că a participării studenți
lor la munca voluntar-pa- 
triotică pe ogoare are im
portanță în primul rînd 
sub aspect educativ :

— In toate unitățile a- 
gricole în care au lucrat

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a 111-a)
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Imagina din centrul craiului Bacău

IN LAC
PE NOUĂ HECTARE

Căutam un fapt pentru un 
reportaj la „Industria 
Sirmei" din Cîmpia Tur

tii și, fără îndoială, alegerea 
acestuia ar fi fost mai ușoară 
dacă, să zicem, dintre nume
roasele secții ale combinatului 
ar merge bine numai una 
sau două. Dar, cum pășești in 
uzină, ai in față o mulțime de 
grafice cu realizări, panouri 
cu fotografii ale fruntașilor, ți 
se oferă nesfirșite liste cu e- 
vidențiații și succesele lor. La 
serviciul plan afli că procen
tele obținute in plus, transfor
mate, ajung milioane. Practic 
nu-ți rămîne altceva de făcut 
decît transcrierea acestor com
ponente ale hărniciei care nici 
într-un caz nu sînt amănunte 
semnificative, ci> obișnuite, 
tîlnite la tot pasul.

în-

Performanțe
n

I
economice l
superioare

BRAȘOV (de la corespon
dentul nostru).

La Combinatul chimic din 
Făgăraș 26 din studiile a- 
bordate de către cercetătorii 
de aici și-au găsit deja apli
cabilitatea în practică. Prin
tre ele poate fi amintită per
fecționarea tehnologiei de re
generare a leșiei cuproamo- 
niacală prin folosirea coloane
lor de regenerare de tip 
„Uhde". Noul procedeu a 
permis reducerea substanțială 
a consumurilor specifice și 
obținerea pe această cale a 
peste 1.700.000 lei economii. 
Alt rezultat al cercetărilor în
treprinse constă în îmbunătă
țirea calității azotatului de 
amoniu. Prin aplicarea studiu
lui respectiv a fost înlăturată 
complet aglomerarea îngrașă- 
mîntului și a crescut conside
rabil productivitatea muncii. 
Valoroase sînt de asemenea 
cercetările care au condus la 
perfecționarea procesului teh
nologic de fabricare a nitntu- 
lui de sodiu, la modificarea 
procesului tehnologic în faza 
de spălare a nitrobenzenului, 
la asimParea noilor rășini 
P.F.L.I., și a bachelitei cu 
umplutură minerală, precum și 
la introducerea tehnologiei de 
vălțuire continuă a rășinilor 
fenolice.

I

I

I

CĂRBUNE
PESTE PLAN

ORADEA (de la corespon
dentul nostru).

Organizarea științifică a 
producției și a muncii își ci
tată din plin roadele și la în
treprinderea minieră Oradea. 
Pînă azi, ca urmare a măsuri
lor întreprinse minerii din re
giunea Crișana au dat peste 
plan 34.200 tone lignit, 670 
tone cărbune brun, 11600 
tone nisip bituminos' și 2 800 
tone bitum. Economiile rea
lizate la prețul de cost se 
ridică la 9.670.000 lei. Cea 
mai mare pondere în produse
le date peste plan o au ex
ploatările miniere Sălajul 
Voivozi și Bratca.

Am mers, totuși, in secția de 
electrozi sau mai bine zis fa
brica de electrozi, fiindcă nu
mai organizatoric poate fi jus
tificată denumirea de „secție*. 
Fabrica de electrozi de la „In
dustria Sirmei" ar putea, pe 
bună dreptate, să-și înscrie in 
agendă nenumărate evenimen
te „aniversabile* și această 
constatare făcută întâmplător 
poate constitui mai mult decît 
subiectul unui reportaj. E de 
mirare fiindcă electrodul... De 
fapt, ce este electrodul în com
parație cu o locomotivă, cu 
un strung sau cu un avion ? 
Foarte puțin. Dar locomotiva, 
strungul, avionul ar fi fost 
greu de realizat fără electro
dul necesar sudurii. Iată de ce 
aniversările posibile legate de 
existența fabricii sint demne 
de atenție. Acestea degajă un 
fel de romantism „industrial", 
un sentiment de evoluție și iz
bândă căutate, incit rămîi cu 
impresia că, după fiecare ani
versare, fabrica are nevoie de 
o dispensă de vîrstă. Impresia 
este falsă și, in același timp, 
normală. Dezvoltarea se pro
duce într-un ritm care, apa
rent, înlătură posibilitatea ma
turizării. Ne-am. convins însă 
că fiecare nouă treaptă atinsă 
este un rezultat al maturizării. 
Data nașterii electrozilor ro
mânești este legată de un ate
lier neînsemnat apărut cu pu
țin timp înaintea războiului. 
Evenimentul mărunt nici nu 
este păstrat de memoria mun
citorilor mai în vîrstă. In 
schimb toată lumea știe că în 
1946 inginerul Valea a pus la 
punct, pentru prima dată în 
țară, masa de înveliș a elec
trodului autohton. Electrodului 
românesc „Val" (numit așa 
după numele părintelui —; in
ginerul Valea) îi urmează elec
trodul „Vis" avînd aceeași pa
ternitate. Acestei date, care 
poate constitui motivul unei a-

IOAN RUS
corespondentul „Scinteii tine
retului" pentru regiunea Cluj

(Continuare în pag. a 111-a) Combinatul chimic BorzețtL Instalați» dc aettUasi

...„Rază de soareu, „Floare de 
mai“, „Regina livezilor"... Nu, 
nu sînt nume romantice de 
prințese japoneze ci pur și sim
plu soiuri de piersici. E vremea 
lor, a acestor obrazuri rumene, 
catifelate și înmiresmate. E vre
mea lor, cu prisosință, dar ele 
se arată greu la fată, chiar și în 
Banat, unul din pămînturile lor 
de baștină. La Timișoara. în 
primele zile ale lunii august, în 
magazinele din centru, rîde cu 
satisfacție, din toți dinții, mai 
ales fasolea albă (în pungi de 
plastic), deși există și ceapă 
zdravănă, cartofi sănătoși sau 
ardei aurii. Fructele însă, unic 
reprezentate prin cîteva pere 
verzi și tari ca piatra, se ascund 
parcă rușinate într-o singură 
ladă știrbă și murdară.

în piețele timișorene, cozi 
lungi în soare pentru pepeni 
vestiții harbuji arădeni se lasă

IA GALATI EXPOZIȚIE:

Construcții de locuințe

proprietate personală

lor"

N-A DESCINS ÎN PIAȚĂ...
așteptați, doriți și căutați de 
parcă ar sosi din Turkestan. In
tr-un magazin al unui Gostat, 
niște globuri galbene, lovite, 
strivite parcă dinadins fiecare 
în parte, ar face să pălească de 
furie pe regina Claude care a 
dat numele său acestor fructe, 
preferîndu-le : căci globurile cu 
pricina ar vrea să fie renclode. 
Cîteva prune vineții, așezate în 
grămezi mărunțele, sînt vîndute 
de țărani, pe nemeritate, la pre
țul maxim din mercurial.

Dar unde-s piersicile ? Căci 
ele nu-s. O.R.V.L.F. trebuie să

știe neapărat, am spus cu con
vingere (și cu secretă sarisfac;ie 
pentru memorarea inițialelor 
Oficiului regional de valorifi
care a legumelor și fructelor). 
Aici, însă am aflat întîi și întîi 
că nu-s fructe fiindcă nu-i încă 
sezon de vîrf (!) — adică n-au 
început merele, perele tomnati
ce, strugurii. Cit despre cele 
văratice, însă de vină e. vorba 
melodiei, numai primăvara care 
a înghețat (prin aprilie) pomii 
fructiferi din regiune. Apoi, de 
vină ar mai fi și cooperativele 
agricole de producție care nu-și

duit, a izbutit să aducă legume 
aproape suficiente, chiar de prin 
Oltenia. Dar fructele și mai 
ales piersicile, Ie-a așteptat 
să pice singure de la cooperati
vele agricole din jurul Timi
șoarei. $i acestea intr-adevăr 
nu-și respectă obligațiile con
tractuale, fiindcă probabil n-au 
fructe. Nu s-au făcut!“

Probabil sau sigur ? Legitima 
dorință de certitudine ne duce %

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

După ce, de douăsprezece ori, Bistrița 
Moldovei se reculege în fața stăvifarelor de 
beton pregătite întru nașterea luminii, la 
cîteva sute de metri de centrul Bacăului 
i se plăsmuiește un popas nou, de data 
aceasta cu destinație de altă natură. Apele-i 
vor face un tur de onoare în jurul unei 
suprafețe dc cîteva hectare, unde se cor 
aduna locuitorii cetății să aducă omagii 
celui victorios.

...In fața proiectului de a cărui traducere 
tn fapt se ocupă tovarășul ing. Petru Mirțu, 
explicațiile dezvăluie imaginației viitoare 
impresionante înfăptuiri. Pe o porțiune de 
nouă hectare se va amenaja un lac de 
agrement, în mijloc prevăzut cu o insulă 
înzestrată cu baze sportive, restaurant, 
vestiare, hangar pentru bărci etc. într-o 
parte a ei se amenajează un bazin de înot 
cu trambulină ale cărui dimensiunii înca
drează în normele olimpice, avînd ca scop 
organizarea competițiilor sportive. O bună 
parte a terenului ta fi acoperită de plajă. 
Independent de insula principală, se ame
najează o a doua, mai mică, legată de 
prima printr-o pasarelă, unde, de asemenea, 
vor fi plasate obiective menite să ofere 
publicului variate mijloace de destindere.

Lucrările au început către sfîrșitul lunii 
mai și se execută prin munca voluntar-pa- 
triotică, începînd cu întocmirea proiectului 
și termtnînd cu munca de terasare a tere
nului, plantarea pomilor etc.

ION D. DANCEA

SUGERĂM!
0 sală „tinără” nu poate

fi și sală „muzeu
In drum spre Tirgu- 

Mureș, a fiind că-mi voi 
petrece cîteva zile în o- 
rașul lor, âțiva localnici 
m-au îndemnat să vizi
tez neapărat Palatul 
Culturii. „Acolo se sim
te cel mai exact pulsul 
spiritual al orașului", 
mi-au spus ei.

Aveam să mă încre
dințez de acest lucru 
foarte curind. Clădirea 
Palatului Culturii, con- 
eejmti mb Stil baroc de 
arhitecții Komor Marc- 
reU și Jacob DezsO, e 
dovada unei concentrații 
superioare de gust și 
frumusețe. Vizitatorul 
parcurge cu încintare 
holurile vaste, marile 
scări de marmoră albă, 
se oprește îndelung în 
fața frescelor, în fața 
mozaicurilor. statuilor, 
basoreliefurilor, in fața 
strălucitoarelor motive 
decorative al căror izvor 
de inspirație se află in 
broderiile și cusăturile 
populare. Punctul de 
maxim rafinament artis
tic este așa numita „sală 
a oglinzilor", în care sui
ta de vitralii pe motive

I ale unor vechi legende ■ 
secuiești și ale artei 
populare filtrează cu 
discreție lumina prefă- 
cînd-o in purtătoarea li
nei unice bogății de cu
loare și emoție.

O bună parte din în
căperile palatului sînt 
destinate activității unor 
instituții de cultură și j 
artă din localitate : tea- ■ 
trul dramatic, filarmoni- | 
ca. școala populară de j 
artă, liceul de muzică, ' 
biblioteca regională, casa 1 
creației populare, mu
zeul de artă, galeriile 
fondului plastic. Ele 
împlinesc, așadar, meni- ' 
rea pentru* care au fost i 
concepute : aceea de a 
răspunde și prin arhitec
tură și decorație setei de 
frumos a spectatorilor 
de teatru, a iubitorilor | 
de muzică și pictură, a 
cititorilor bibliotecii, a . 
elevilor.

Vizitând „sala oglinzi
lor", în tovărășia ama
bilă si extrem de bine 
informată a administra
torului Nicolae Matei, 
mi-am exprimat convin
gerea că și aici se pot

petrece în mod frecvent 
întâlniri ale tineretului 
din oraș cu faptul de 
artă, momente de inten
să satisfacție spirituală.

— Sala are mai mult 
o destinație muzeală, mi 
s-a răspuns. Numeroși 
vizitatori; din oraș, din 
țară ori din străinătate 
vin s-o admire. Pentru 
îndrumarea lor compe
tentă se află de altfel 
sub tipar și o mică mo
nografie întocmită de 
profesorul Traian Dusa.

Am răsfoit manuscri
sul acestei lucrări. Pa
ginile sale atestă o cu
noaștere vie și pasionan
tă a detaliilor istorice, 
etnografice, plastice, ar
hitecturale legate de fie
care colt al Sădirii. O- 
dată editată. Biohoarafia 
va înlesni vizitatorilor 
contactul cu acest monu
ment artistic, contact 
care în prezent se stabi
lește în mod întâmplă- 
tor, fără un ghidaj de 
specialitate.

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în 
pag. a Il-a)I
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în încăperea comitetului U.T.C. de la 
I.G.S. Hunedoara intră un tînăr construc
tor pe a cărui față se citește că e pornit 
pe fapte hotărîte.

— Tovarășe Pavel, se adresează el locții
torului secretarului U.T.C., nu mai stau pe 
șantier. Mîine plec. Nu mai stau nici o zi.

— Da, văd că te-a apucat dorul de casă. 
Numai că nu înțeleg graba asta.

— Știți, tata...
Activistul stă o clipă pe gînduri, apoi în

cepe să-1 descoase pe îndelete pe tînărul 
Dumitru Pintea. încet, încet, locțiitorul se
cretarului U.T.C. se convinge că nu acesta 
e adevăratul motiv pentru care vrea să 
plece de pe șantier. I-o spune de-a dreptul.

Tot dintr-o răsuflare, Dumitru Pintea 
spune că vrea să plece de pe șantier deoa
rece șeful brigăzii în care lucrează l-a lo
vit de cîteva ori.

— Iar îmi înșiri povești. Cum îți închi
pui tu că pot crede acest lucru ? Mai lasă 
și tu de la tine, zîmbește locțiitorul secre
tarului U.T.C., spune ceva care să pară 
mai firesc, dacă nu poți apune adevărul.

— Da, nu mă bate, recunoaște rușinat 
tînărul, dar nu știu ce are cu mine că mă 
pune numai la ce e greu.

— Ei, asta e altceva...

turistic la „Sjxnta Ana'Peisaj

Un modern local 
turistic

(de laPITEȘTI , 
corespondentul nos
tru).

în centrul pitores
cului oraș Curtea de 
Argeș a fost dat în 
folosință turiștilor 
un nou și modem 
local „Capra Nea
gră”, construit în 
maniera arhitecturii 
specifice acestui ți
nut. Localul, format 
dintr-un restaurant 
cu terasă și bar de zi 
cu terasă — ambele 
avînd 480 de locuri 
— este dotat cu cele 
mai modeme utilaje 
și mobilier, încălzire 
centrală, instalații de 
apă, dispune de spa

Dialogul sinuos dintre activistul U.T.G 
și tânărul constructor continuă, dar de aici 
încolo capătă un curs limpede. Devine o 
convorbire prietenească în care tânărul 
mărturisește ce are pe suflet, vorbește des
pre frații și surorile sale, despre ce mese
rie ar vrea să învețe. Felul de a fi a! acti
vistului U.T.C., vorba hii caldă, parccipa- 
rea sufletească l-au determmat pe târărol 
constructor să nu mai aibă rețineri.

— Nu era adevărat ne spune hnr. Du
mitru Pavel, locțiitorul secretarurx. Șefa! 
de brigadă nu-1 punea pe Putea h ce era 
mai greu, numai câ ei era cam «ria de 
gură". Comenta orice 
unt In urma dacaȘa 
să mai plece de pe y 
ceste ca sudor. Intre 
această meaene. A 
nim ridici o mită

• EȘECUL UNOR „FAPTE MART*

• DARABANA FRAZELOR BOMBASTICE

Șl-A PIERDUT RITMUL • TONURILE

Șl TOANELE DIALOGULUI • OMUL

CU ARMA... PRIETENIEI

TELEVIZIUNII

Dintre scrisorile primi
te la redacție, unele ««» re
feră la diversele aspecte și 
probleme ale legislației 
muncii sau, încadrate în
tr-un context mai larg, la 
relația cetățeanului cu le
gile țării.

în dorința de a răspun
de la întrebările tinerilor 
în legătură cu aceste pro
bleme, de a-i orienta în 
cunoașterea și înțelegerea 
acestora, deschidem azi o 
nouă rubrică pe care-o 
intitulăm: BREVIAR JU
RIDIC.

Tovarășul ZĂDÂRCEA D. 
NICOLAE din satul Pietriș, 
raionul Rm. Vîlcea ne sesi
zează două probleme : că nu 
i s-au acordat drepturile bă
nești cuvenite pentru aloca
ția de stat și că nu a primit 
„Ia cerere" concediul de o- 
dihnă pe anul în curs".

Să luăm lucrurile pe rind. 
Am luat legătura cu I.C.F 
Rm. Vîlcea. Aveți dreptate, 
brepturile dv. bănești pentru 
alocația de stat nu s-au cal
culat legal. întreprinderea 
ne-a comunicat că a luat mă
suri pentru a aduce corectu
rile necesare acestor calcule, 
în privința concediului de 
odihnă, trebuie să știți că a- 
cesta nu este acordat în toa
te cazurile „la cerere" deoa
rece concediile se planifică și 
eșalonează în așa fel îneît a- 
cordarea acestora să nu afec
teze interesele producției uni
tății care le acordă. Deci. în 
acest caz, nu aveți dreptate

Două întrebări ne adresea
ză și NAFAR EFIM din co
muna Sarichioi, raionul Istria.

Perioada în care un tinăr a 
satisfăcut serviciul militar «e 
consideră ca vechime neîntre
ruptă în muncă și care e»te 
durata concediului de odihnă 
al cadrelor didactice ?.

Potrivit dispozițiilor în vi
goare, perioada satisfacerii 
serviciului militar vi se con
sideră vechime neîntreruptă 
în muncă $i se ia în conside
rație numai în cazul calculu
lui pentru pensionare.

Actualul regulament al Mi
nisterului învățămîntului pre
cizează ci penonalul didactic 
are dreptul la un concediu de 
odihni plătii egal cu durata 
vacanței de vara, dar că aces
ta nu se acordă integrat ci 
eșalonat, în funcție de nece
sitățile școlii.

Un alt cititor MIHAI 
ȘTIRBU, din localitatea Pe- 
trila, raionul Petroșani ne 
cere explicații în legătură cu 
următoarea problemă : „dacă 
o femeie care a lucrat în ca
drul unei întreprinderi 20 de 
ani, are 40 de ani și între
rupe serviciul mai beneficia
ză de dreptul de pensionare ?

Potrivit Legii privind acor
darea pensiilor de asigu
rări sociale de stat, fe
meile care la împlinirea vîr- 
stei de 55 de ani au vechime 
în muncă de cel puțin 20 ani 
— deci exact ca în cazul re
latat de dv. — au dreptul la 
pensie chiar dacă nu mai sînt 
în cîmpul muncii.

In ipoteza dumneavoastră, 
dacă persoana respectivă a 
împlinit vîrsta de 57 de ani, 
se poate adresa Comisiei 
pentru stabilirea pensiilor de 
pe lîngă Comitetul executiv 
al Sfatului popular al raionu
lui Petroșani, pentru a i se 
întocmi dosar necesar pensio
nării.

Jot acera. după multă 
vrea», am văzut. în sfirs.t. o 
piesă la Televiziune, o piesă 
de teteriztune : ..La capătul 
Crul’ri* de Hrisva Limona. 
Târta comodă este să 
faci teatru ia televiziune, 
adică să filmezi o piesă de 
teatru : actorii joacă exact 
ea pe scenă (dacă nu chiar 
pe scenă) ri aparatul li ur
mărește leneș, fără probleme. 
Unu. din cei mai buni te’e- 
eronicari francaat Morvan 
Lebesque. scria mai demult 
acest adevăr de aur . ..Ma
rele realizator de televiziune 
e cei care nu face mai bine 
dec:* teatrul, ci altceva". 
Acest altceva e. în primul 
rind. o problemă de spațiu. 
Teatrul Ia teievizune trebuie 
să-mi desființeze scena si 
să-m2 aducă oiesa în casă. 
Desftintâr.d sala, suprimînd 
cei trei pereți aî scenei — 
se naște o sită tensiune a 
spectacolului. o altă pasiune 
a «pectatoruhri. raatiul nu 
mai e teatral, nici e-nemato- 
grrfie. e domestic tn sensul 
superior a* euvtariihsL adică 

neroeeal teatru de
tmri psr st ca wesa-
rria de -arte-i — aîtceva. st 
ea Ser**, cercem" stmfoafc 
sau oeera. Au existat la noi 
rea'riiri to arest seri ri-n 
trwtă puterea euvfntukri. 
rurcemle onor regizori ea 

Bama. Bă > a nu si

FIRULUI
de Radu Coiațu

----- •-----
Ceraescu. Cam de multișor 
poveste. Se renunță greu la 
linia comodă.

Joi seară, Ceraescu ne-a 
adus o sală amărîtă de aș
teptare, „la telefoaneu, unde
va prin cimpie, cam la înce
putul nopții, cînd oamenii au 
timp să aștepte un aviz cu 
Plopenii sau cu Baia Mare 
sau cu Timișoara. Afară plo
uă. legăturile se fac încet, 
enervarea e surdă, pălăvră
geala — obligatorie din pu
doare. dramatică din emo
ție. O mică lume in aștep
tare : la cheremul demiurgu
lui de serviciu, o telefonistă 
— iată un subiect totdeauna 
fnnnm daeă-I lucrezi cu 
aăerir. n-aș area dacă as

frecvente e lucrat cu delica
tețe și haz al observației. 
Ceraescu nu s-a jucat „de-a 
transfigurarea14 puerilă și toți 
actorii s-au integrat unui 
flux neorealist de foarte 
bună calitate. Rareori, în ul
tima vreme, am intîlnit o 
distribuție atît de omogenă 
în joc nuanțat, cald, de o 
oralitate plăcută, fără cris
pări, cu acorduri în pauze și 
înțelegeri. Aparatul se „li
pea" de ei, disprețuind ..fă
cutul", șocurile inadecvate, 
adică tot ce merită dispre
țuit — și mai avem timp să 
observăm că, în sfîrșit, au a- 
părut excelenți actori de te
leviziune din rîndurile celor 
de teatru, de pildă G. Mă
ruță. Matei Alexandru. Ma
nana Mlhuț. Montajul se 
supunea vorbelor si tăceri
lor. brutalitățile erau inter- 
~~se — si totul se potrivea, 
cum zicea Caragiale cînd un 
lucru izbutit îi dădea senza
ția artei. Momentul slab — 
nu e obligatoriu, dar se în
tâmplă — a fost spre capătul 
firului : o lungă, prea lungă 
scenă melodramatică, rupînd 
tonul și atmosfera, scena fe- 

. tei naive care aștepta un te
lefon cu iubitul din Timișoa
ra. ca să-i spună acestuia că 
„are gata verighetele". Iubi
tul nu exista in orașul de pe 
Bega, desigur — dar plînsul 
și disperarea fetei, plus sfa
turile unei bătrîne dîrze și 
înțelepte in vitalitate erau 
prea mult, firul de telefon 
devenise o ață albă cu care 
se încerca a se lega prea 
multe lacrimi. E greu. Si 
brusc — pentru că oricine 
simțea ruptura — peste mo
mentul melodramei, au apă
rut niște nuntași prea pito
rești ca să nu înțelegem că 
se dorea un surîs după plîns. 
Nici asta nu-i ușor.

Ca să mei gem noi pînă la 
capătul firului — cam toate 
soluțiile autorului sînt tele
fonate, deplin previzibile, 
știm cine va pierde și cine 

‘va cîștiga. Dramaturgul de
butant — profesor de științe 
naturale în Dobrogea, asta 
ca informație nu ca scuză, 
fiindcă Limona nu e în 
această fază — vede exact, 
aude bine, tot ce se desfă
șoară „în cîmp“ — după ex
presia sportivă - e cu har ; 
ceea ce-i lipsește e imagina
ția, ușurința de a despărți 
de concret, de „normal", 
forța de a răsturna banalul 
și realul, după ce le-a cap
tat bine. Dar televiziunea nu 
trebuie să-1 piardă. Omul a- 
cesta din Dobrogea are pu
terea evidentă, nu prea aju
tată în general, să scrie pen
tru televiziune. Se zice că 
studioul nostru caută aseme
nea oameni.

spune zîmbind : „Salut, tovarășe Pavel". 
„Salut, măi, Pintea I" — îi răspund. Dar 
mă gîndesc la ce s-ar fi întâmplat cu el 
dacă și eu îi vorbeam arogant și nervos 
cum i-au vorbit alții, dacă aș fi țipat cum 
au țipat alții la el, dacă eu i-ași fi făcut 
„o morală*. Noi pierdeam un băiat har
nic, bun, iar el, întorcîndu-se de unde a 
venit, rămînea fără o meserie. Da, cînd știi 
să vorbești cu omul, cînd îți simte umărul 
lingi al său, treburile an m poate ai an 
meargă bine.

—Pe cînd tovarășul Dumitru Pavel recon
stitui a episodul de mai rus. mă gîndeam 1a 
alți activiști U.T.C. pe care tinerii îi oco
lesc, fată de care ezită să-și deschidă inima 
deoarece nu an reușit să «* facă înțeleși 
de eL De altfel numai cu cîteva rile mai 
înainte tovarășul Anton Stoleru, secretarul 
unei organizații de bază U.T.G de la fa
brica „ Let ea" din Bacău, recunoștea cu 
amărăciune:

— Insuccesele în activitatea noastră cu 
tinerii se datoresc în bună parte și faptului 
că noi nu știm să le vorbim tinerilor, să 
le stârnim entuziasmul, că nu știm să dis
cutăm altfel cu ei decît Intr-un „cadra 
organizat" solemn, rigid și regizat, unde ne 
bîlbîim și iepetăm mecanic multe fraze în
vățate de ani de zfle-

Prin această prismă nu mai miră eschi
varea unor tineri de la activitățile inițiate 
de organizația U.T.G și nici desele cazuri 
dnd secretarii unor organizații U.T.G nu 
cunosc ce se întâmplă în imediata lor apro
piere, deoarece ei trăiesc izolat, nu tint so
ciabili. Rămîn surprinși cînd cutare tînăr 
se abate de la normele etice și nu pot să-și 
explice inefidența muncii depuse de dînșii 
tocmai fiindcă antenele acestei munci nu 
prind la momentul oportun semnaiete lan
sate de inima tinerilor. Și continuă să-i 
convoace inutil la adunări și să le citească 
conferințe. Menirea de pedagog sedai pe

ION CHIBIC

(Urmare din pag. I)

Pe acest teritoriu al așteptă
rilor. extravagantele rin*, 
rjșpecte.

în piesa lui Hristu Limon a 
tot ce tine de expresia „ade
vărată". normală, de gestul 
cotidian si exact de tipurile

ții de parcare auto 
etc. Aici vor putea fi 
consumate delicioase 
mîncăruri cu speci
fic tradițional local, 
cu denumiri la fel de 
pitorești : tocană de 
la maica-mare, toca
nă de pasăre a la 
bunica, ciulama de 
pasăre cu mămăligu- 
ță, ghiveci servit în 
castroane de Stro- 
iești, specialitatea ca
sei, antricot de vacă 
a la Neagoe etc.

...Și bineînțeles nu 
va lipsi nici renumi
ta țuică de Pitești și 
vinurile renumite din 
podgoriile Ștefăneș- 
tilor.

id
Se vorbește — și nu de azi 

de ieri — despre existența la 
noi a unei profesii de părin
te. Se vorbește, cu alte cu
vinte, despre calitatej 
rinte ca despre ceva 
cu o ocupație, o meserie.

Nu mi se pare exagerat 
să se vorbească astfel. Și, 
mai cu seamă, nu mi se pare 
că expresia se referă în ex
clusivitate la acele mame 
care, dedieîndu-și întreaga 
activitate creșterii copiilor, 
afectează muncii de educație 
a acestora un timp zilnic ce 
egalează — dacă, adesea, nu 
depășește chiar I — • numărul 
de ore solicitat de practicarea 
oricărei îndeletniciri figurînd 
în nomenclatorul meseriilor.

Nu mă surprinde, deci, pă- 
rîndu-nii-se îndreptățită înce- 
tățenirea în vocabularul diurn 
a expresiei profesie de pă
rinte. Ceea ce îmi provoacă 
rîndurile de față este că se 
vorbește — și se face —*• prea 
puțin în privința calificării 
în această profesie.

Vreau să mă explic :
Așa cum nu te naști cu 

cunoștințe de sudură sau de 
strungărie și pentru a ajunge 
sudor ori strungar trebuie 
într-un fel sau altul să te ca
lifici, să înveți sudura ori 
strungăria, tot așa nu te naști 
cu cunoștințe despre educa
ția copiilor. într-un fel sau

altul trebuie și în acest do
meniu să te califici, să înveți. 
Cum însă ? Cu ajutorul cui ? 
Cel dornic să îmbrățișeze 
meseria de sudor sau strun
gar urmează o școală profe
sională sau se califică la 
locul de muncă, într-o între
prindere. Cum se califică în 
meseria sa, părintele ? Exis
tă școli pentru părinți ? Unii 
spun că da, numind astfel — 
și nu întrutotul greșit — a- 
cele forme de predare a prin
cipalelor cunoștințe pedago
gice necesare unui părinte, 
forme care se numesc lecto
rate, funcționează pe lîngă 
unele instituții de învățămînt 
și constau în participarea pă
rinților la un
ferințe ținute de către cadre 
didactice. Pe 
lectorate au

de Octav 
Pancu-lați

număr de con-

alocuri, aceste 
și un caracter

operativ, profesorii oferind 
consultații la cerere, sau te
mele conferințelor fiind ' in
spirate de propuneri concre
te ale părinților. Pe alocuri, 
acest caracter operativ pre
face lectoratele pomenite în 
colocvii rodnice pe teme de 
educație și, implicit, într-o 
„școlarizare" a părinților sol
dată cu bune rezultate. Așa 
cum a reieșit însă dintr-o re
centă anchetă, cele mai mul
te lectorate nu funcționează 
decît întîmplător sau se limi
tează la o unică activitate, și 
ea sporadică, de citire a unor 
lecții elaborate arid și ne
atractiv, de către Consiliu» 
pentru răspîndirea cunoștin-

țelor științifice. Cum afirma 
prof. G. Olteanu, vicepreșe
dinte al sfatului popular ra
ional Alexandria, aceste lec
torate, concepute pentru a 
veni și în ajutorul cadrelor di
dactice, în sensul că, prin ele, 
oamenii de la catedră pot 
ține un contact mai strîns 
cu părinții elevilor, le fac 
pînă la urmă un deserviciu : 
îndepărtează părinții care, 
ascultînd o conferință mono
tonă, sforăitoare, chemați la 
a doua nu mai 
bună dreptate I

Mi-aș îngădui să sugerez 
aici o formă 
cred, de pătrundere a părin
ților în domeniul științei edu
cației copiilor. Mă gîndesc la 
niște adunări organizate cu 
o anumită frecvență tot în 
școli, adunări pe care le-aș

vin. Și pe

mai eficace,

intitula „tribuna experienței 
părintelui" sau ceva pe a- 
proape, și care s-ar desfășura 
pe baza unui plan de discuții 
propus și aprobat de părinți, 
incluzînd deci temele care îi 
interesează în mod deosebit, 
discuții cu caracter practic 
(eu așa procedez ; dar d-ta) 
fără teoretizări inutile, voit 
savante și eșuînd în plictis, 
la care ar participa profeso
rii, nu în calitate de confe
rențiari, ci ca specialiști în 
pedagogie, pentru a sublinia 
ideile valoroase, experiențele 
pozitive. Actualele lectorate 
pentru părinți, pe lîngă defi
ciențele semnalate, mai pre
zintă și dezavantajul că, fo
losind îndeobște o conferință 
care cere un timp de pregă
tire mare, sînt prea rigide, 
prea lipsite de posibilitatea 
adaptării la anumite situații 
care se ivesc în practica edu
cației. Ele trebuie înlocui
te cu dezbateri vii, la obi
ect, atractive tocmai prin ca
racterul lor concret, prin pu
terea de înrîurire asupra pă
rinților.

Dacă sîntem de acord că 
există profesia de părinte — 
să fim de acord și cu faptul 
că, asemenea tuturor profe
siilor, ea presupune o califi
care.

Una fără sforăituri I

Trecind peste acest viaduct, călă
toria cu trenul în regiunea Porților 
de Fier va fi cu adevărat la înălți
me. Viaductul Slătnicului Mare situ
ează calea ferată cu 38 m mai sus 
decît !n prezent

NICOLAE MIRCEA
jurist

Ceea ce m-a surprins, 
insă, a fost faptul că 
nici un for de cultură 
din Tîrgu Mureș și nici 
măcar autorul monogra
fiei, care este secretar al 
Comitetului regional 
pentru cultură și artă, 
n-a observat că „sala o- 
glinzilor*4, ca de altfel și 
alte încăperi ale palatu
lui, reprezintă un spațiu 
cum nu se poate mai po
trivit pentru desfășura
rea unor reuniuni artis
tice care ar putea avea 
un larg răsunet în rîn- 
durile tineretului. în 
momentul de față, cu 
excepția rarisimelor con
certe de muzică de ca
meră ale Filarmonicii, 
cele 86 de locuri ale sălii 
nu sînt niciodată altceva 
decît niște superbe foto
lii și canapele goale. în 
aceeași situație se află și 
„sala mică**, de 180 de 
locuri, utilizată doar 
pentru unele repetiții 
ale Filarmonicii, și tot 
In aceeași situație se va

afla intr-un viitor apro
piat și „sala mare**, de
oarece Teatrului de stat 
i se va construi un lăcaș 
mai adecvat.

Și cite inițiative sub
stanțiale nu și-ar putea 
găsi aici locul potrivit 
de realizare ! Mă gin- 
deam, de pildă, ce no-

mie de alte săli de ex
poziții), in „sala oglinzi
lor** ! Sau de ce nu s-ar 
folosi la maximum 
splendoarea vitraliilor și 
a legendelor pe care ele 
le ilustrează, intr-un 
spectacol de gen „sunet 
și lumină**, care să reîn
vie în fața spectatorilor

SUGERAM !
blețe ar căpăta între a- 
cești pereți acordurile 
unui spectacol de poe
zie. Sau într-un mic re
cital de balet, ce rezo
nanță ar avea mișcările 
dansatorilor multiplicate 
in perspectiva infinită a 
celor două mari oglinzi 
așezate față-n față ! Cit 
de bine ar fi pusă în va
loare o sumară expoziție 
de sculptură clasică, 
care și-ar muta sediul 
din încăperile de jos ale 
galeriilor fondului plas
tic (neutre, nediferen
țiate prin nimic de o

Iecîteva din aceste 
gende ?

Nu e nevoie decît 
un dram de ingeniozita
te, de dorința reală de a 
adăuga din tind in tind, 
la frumusețea arhitectu
rii, frumusețea vibrației 
omenești. Argumentul, 
invocat de unii, că or
ganizarea unor manifes
tări artistice cu public 
ar pune in primejdie in
tegritatea monumentu
lui, este nefondat in 
principiu, de vreme ce 
odată pe an au loc aici 
„carnavaluri ale tinera-

de

tului** care implică ori
cum mai multă lume, 
mai multă mișcare și 
deci mai multe riscuri 
de dezordine.

Tineretul din Tîrgu 
Mureș așteaptă ca Pala
tul Culturii să devină, 
în întregime, mai mult 
decît un monument ar
hitectonic. Este de da
toria organizațiilor cul
turale, a instituțiilor de 
irtă care-și au sediul 
zhiar în palat, să scurte
ze la minimum durata a- 
zestei așteptări.

Rolul de catalizator al 
acțiunii trebuie să revină 
comitetului orășenesc 
U.T.C., care ar putea so
licita un grup de tineri 
artiști din oraș — regi
zori, actori, muzicieni, 
pictori, sculptori — să 
elaboreze un proiect ori
ginal și îndrăzneț de a 
reda sălilor palatului 
funcționalitatea lor fi
rească. La ideile artiști» 
ce va trebui însă adău
gat efortul de a infrin
ge inerțiile administrati
ve, de a impune tinere
țea și fantezia.
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Vizita ministrului
afacerilor externe

al Iranului
Aflați în vizită în regiunea 

Brașov, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Ardeshir Za- 
hedi, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au fost joi dimineața 
oaspeții colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri al U- 
zinelor „Tractorul".

La sosirea în uzină, ministrul 
iranian a fost salutat de ing. 
Emil Oniga, directorul general 
al uzinei, de ing. Radu Romul, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar al regiunii Brașov.

După ce a făcut o scurtă pre
zentare a acestui important obi
ectiv industrial din regiune, ale 
cărui produse sînt exportate și 
în. Iran, directorul uzinei a invi
tat pe oaspeți să viziteze secțiile 
de producție. La încheierea vi
zitei, ministrul iranian, apreciind 
calitatea producției și organiza
rea muncii, și-a exprimat satis
facția că a avut posibilitatea să 
cunoască acest obiectiv indus
trial din România și a felicitat 
colectivul de muncă al uzinei 
pentru realizările obținute.

Aspect de la a patra expoziție bienală republicană de artă populară deschisă recent in sala 
Dalles din București
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DUMINICĂ LA FOTBAL

Duminică de la ora 13,15 în deschidere la 
cuplajul inaugural al campionatului cat. A de 
fotbal de pe stadionul „23 August", va avea 
loc finala competiției inter-străzi. Cu acest 
prilej, se întîlnesc echipele de copii ale raioa
nelor Tudor Vladimirescu și Lenin. S-a luat 
frumoasa inițiativă ca cei aproape 3 000 de 
copii care au evoluat în acest campionat al 
orașului București să aibă intrarea gratuită 
ia sectoarele 12 și 36.
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VARĂ STUDENȚEASCA 
PE OGOARE

„BIBLIOTECA 
PENTRU TOȚI" 

LA NUMĂRUL 
400

Ca noua serie, „Biblio
teca pentru toți", a cărei 
apariție a început în luna 
ianuarie 1960, a ajuns, 
după șapte ani și jumăta
te, la numărul 400. Colec
ția, care continuă cele mai 
bune tradiții ale vechii 
„Biblioteci pentru toți" 
(apărută în 1895) și-a cu
cerit, de la început, sim
patia constantă a zeci de 
mii de cititori, de toate 
categoriile. Intre cele 400 
de volume apărute (însu- 
mînd oca 140 000 de pa
gini de carte) se numără 
opere reprezentative din 
31 de literaturi.

Au fost difuzate din ia
nuarie 1960 și pînă în au
gust 1967 un număr de 
24 625 000 volume atingîn- 
du-se astfel tirajul total 
înregistrat de „Biblioteca 
pentru toți" între anii 1895 
—1949.

„Diminețile

unui băiat cuminte" 

la Montreal

O telegramă sosită din Cana
da anunță că în cadrul celui 
de-al VlII-lea „Festival interna
țional al filmului de la Montreal" 
a fost prezentat în sala mare a 
cinematografului Expoziției uni
versale 1967 de la Montreal, fil
mul românesc „Diminețile unui 
băiat cuminte".

După prezentarea filmului, de
legația de cineaști români a a- 
vut o întîlnire cu reprezentanții 
cinecluburilor canadiene și cu 
publicul spectator. Autoritățile 
Pavilionului statului Quebec la 
Expo 67 au oferit un cocteil în 
cinstea cineaștilor români. La 
conferința de presă care a ur
mat, regizorul Andrei Blaier, 
realizatorul filmului „Diminețile 
unui băiat cuminte", a vorbit 
despre progresele cinematogra
fiei românești.

(Agerpres)

Peste cîteva zile, Bucureștiul 
va redeveni timp de cîteva săp
tămîni, capitala muzicală a lu
mii, orașul în care zeci de tineri 
violoniști, pianiști, cîntăreți, de 
pe toate meridianele globului se 
vor întrece în numele marilor 
idei ale artei enesciene, orașul 
in care unii dintre cei mai pres
tigioși reprezentanți ai artei mu
zicale contemporane își vor da 
aportul la o vastă suită de con
certe și spectacole ce vor cinsti 
amintirea artistului care a lansat 
arta românească în orbita mari
lor valori ale culturii universale.

Prin diversitatea repertoriului, 
prin numărul participanților, 
prin valoarea ansamblurilor, di
rijorilor și soliștilor, cea de a 
TV-a ediție a Concursului și Fes
tivalului Internațional „George 
Enescu" se anunță a fi o mani
festare de înalt nivel artistic.

După ce am oferit cititorilor 
cîteva detalii asupra componen
ței juriilor, asupra tematicii Sim
pozionului de muzicologie pen
tru prima oară inițiat în cadrul 
acestei ediții, sîntem în prezent 
în posesia unor informații de 
maxim interes asupra programe
lor fiecăruia dintre concertele 
festivalului.

Agenda de spectacole mențio
nează înainte de toate turneul 
bucureștean a trei reputate an
sambluri europene și americane: 
Baletul Operei Mari din Paris, 
sub conducerea lui Richard Bla- 
reau pi Jacques Bazire, Orches
tra Simfonică a Filarmonicii din 
Moscova sub conducerea lui Ki- 
til Kondrașin și orchestra Filar
monicii din Los Angeles sub 
conducerea lui Zubin Mehta. 
Din programul pe care ni-l pro
pun aceste formații amintim 
Suita în alb de Lalo, Simfonia 
concertantă de Frank Martin, 
Daphnis și Chloe de Ravel (Ba
letul parizian), Simfoniile a 
VH-a și a lX-a de Șostakovici, 
Petrușka de Strawinski (Filarmo
nica din Moscova), „O viață de 
erou" de Strauss, „Eroica" lui 
Beethoven (Filarmonica din Lot 
Angeles).

Două cunoscute formații ca
merale străine „Nonetul ceh" și 
cvartetul „Tatrai" ne vor oferi 
și ele în zilele Festivalului posi
bilitatea unor remarcabile audi
ții a unor lucrări de Hindemith, 
Krejici, Spohr, Haydn, Schubert, 
Theodor Grigoriu.

In capul listei acestor oaspeți 
ar trebui însă menționate nume
le unor soliști de reputație mon
dială, rîvniți de cele mai mari 
săli de concerte ale lumii, cate 
și-au anunțat sosirea la Bucu
rești. li vom putea asculta astfel 
în cursul saptămînilor următoare 
pe Isaac Stern într-un recital 
(în care au fost înserate Cia- 
conna de Vitali, Sonata a Ill-a 
de Enescu, Sonata nr. 2 de 
Brahms și Sonata nr. 2 de Proko-

fiev) și într-un simfonic în care 
va interpreta Concertul de 
Brahms, pe Wilhelm Kempf f 
care va interpreta într-un con
cert al Orchestrei radio Concer
tul de Schumann, David Oistrach 
(intr-un recital dedicat unor lu
crări de Schubert, Brahms, Pro
kofiev, Sibelius și Ravel) pe pia
nistul american Van Clibum, pe 
violoncelistul sovietic Mstislav 
Rostropovici, pe violonista fran
ceză Claire Bernard, pe pianis
tul austriac Friedrich Guida f. a.

Prestigioase contribuții în tăl
măcirea mai tuturor lucrărilor 
enesciene, unor piese aparținind 
compozitorilor români contem
porani, (printre opusurile aștep
tate cu mult interes am men- 
pona Oratoriul bizantin de Cră-

ciun de Paul Constantinescu, 
Concertul pentru orchestră de 
coarde de Sig. Toduță, „Incanta
ții" de Cornel Țăranu, Patru 
variațiuni de D. Capoianu) își 
cor aduce formațiile muzicale 
românești, cunoscuți soliști și di
rijori români.

In sfirșit, agenda Festivalului 
menționează unele dintre cele 
mai remarcabile spectacole din 
repertoriul Teatrului de Operă 
și Balet, din care menționăm 
alături de Oedipul enescian, — 
Boema, Don Carlos, Traviata, 
Ora spaniolă, Bărbierul din Se- 
ciUa, Lohengrin precum și ba
lenele „Frumoasa din pădurea a- | 
dormită" fi „Lacul lebedelor". I

IOSIF SAVA ■
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Etapa din 20 august 1967
Pentru această etapă pronosticurile sînt acor

date de fotbalistul Emeric Jenei, maestru al 
sportului, component al echipei Steaua.

1. Rapid — F. C. Argeșul
2. Dinamo Bacău — Steaua
3. Petrolul — Dinamo București
4. „U" Craiova — Jiul Petroșeni
.5. Steagul Roșu — Farul
6. A. S. A. Tg. Mureș — „U“ Cluj
7. Progresul București — U. T. Arad
8. Ceahlăul P. Neamț - C.S.M.S. Iași
9. Victoria Roman — Metalul București

10. C. S. M. Sibiu — Politehnica Timișoara
11. Olimpia Oradea — Gaz Metan
12. Metalul Hunedoara — Crișul Oradea
13. C. F. R. Arad — Industria Sîrmei

1
2

1 X
1
1

X
1

X 2
1

1 X
1 

X 2
1

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"

LA BASCHET
începînd de astăzi și pînă duminică, terenul 

special amenajat lingă sala Floreasca din Capi
tală va găzdui jocurile turneului internațional 
de baschet masculin dotat cu „Cupa orașului 
București". La întreceri participă selecționatele 
Greciei, Ungariei, României și reprezentativa 
orașului Leningrad.

în programul zilei de astăzi figurează partide
le : România — Leningrad și Grecia — Ungaria. 
Mîine se vor desfășura jocurile Leningrad — 
Grecia și România — Ungaria, iar duminică 
turneul se încheie cu meciurile Leningrad — 
Ungaria și România — Grecia. In fiecare zi par
tidele încep la ora 19.

Deva văzută de la cetatea cu același nume

niversări, ii urmează altele cu 
semnificații asemănătoare. 
Anul acesta se împlinește un 
deceniu de la inaugurarea fa
bricării lui „EL 44 T* iar ceva 
mai tirziu, în 1959. această fa
brică atinge o producție re
cord : 5 400 tone electrozi a- 
nual. Inceptnd din I960 eveni
mentele memorabile se înmul
țesc. Se desfășoară treptat un 
proces de modernizare intr-un 
mod propriu acestei secții: nu 
prin reutilare masivă, bazată 
pe investiții, ci prin îmbună
tățirea caracteristicilor tehnice 
ale mașinilor existente. (De 
fapt, investiții au fost dar de 
altă natură).

La baza ritmului continuu 
ascendent (ne gindim la mări
mea fabricii fi la faptul că 
numărul muncitorilor a rămas

SUBIECT REPORTAJ
același) a stat o continuă și 
pasionantă bătălie a oameni
lor spre o limită superioară, 
o limită neconcretizată, varia
bilă.

Trei brigăzi a douăzeci de 
echipe — acesta este potenția
lul uman scriptic al fabricii. 
O sută și ceva de oameni ai 
căror ani printr-o operație de 
adunare și una de împărțire 
indică o vfrstă medie sub 26 
de ant Dar potențialul uman 
real nu poale fi calculat cu 
nici o mașină electronică de 
calcul, fiindcă astfel de apara
te nu înregistrează tempera
tura sufletului care hotărăște 
in ultimă instanță numărul

real al oamenilor. Pasiunii i 
se adaugă apoi priceperea do- 
bindită. O bună' parte a mun
citorilor secției au crescut in 
fabrică. Aici s-au format ca 
oameni și ca meseriași. Pentru 
mulți locul de muncă a fost și 
școală (abia de un an s-a în
ființat la școala profesională 
o clasă de presatori pentru e- 
lectrozi). Dintre oamenii fabri
cii, 20 
mează 
serală 
minat
de învățat, toți tinerii învață. 
Confirmarea cea mai reală o 
oferă rezultatele in producție. 
Și iată și sărbătoarea posibi-

la sută (toți tineri) ur- 
liceul seral și școala 

de maiștri. (Unii au ter- 
deja liceul). De altfel,

ANUNȚ
Grupul școlar al Uzinei „23 August" din București. B-dul 

Muncii nr. 47, raion 23 August, telefon 22.02.09, primește în
scrieri pentru concursul de admitere din sesiunea SEPTEM
BRIE 1967, la următoarele școli ;

A. ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS DE ZI: se fac în
scrieri pînă la 31 august 1967, pentru specialitățile :

— strungari
— frezori
— modelieri
— opticieni
— trefilatori.
Se primesc candidați din toate regiunile țării cu condiția 

de asigurare a cazării pe timpul școlii și după absolvire.
B. ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS SERAL : se primesc 

înscrieri pînă la 31 august 1967 pentru specialitățile :
— mecanic întreținere reparații construcții mașini prelucrare 

metale
— strungar
— turnător formator.

i Concursul de admitere se va ține între 1—10 septembrie 
1967.

C. ȘCOALA TEHNICĂ DE MAIȘTRI CURS SERAL: se 
fac înscrieri pînă la 31 august 1967, pentru specialitatea PRE
LUCRAREA METALELOR PRIN ASCHIERE cu completa
rea dosarului de către întreprinderea care recomandă candi
datul.

D. ȘCOALA TEHNICĂ, PERSONAL TEHNIC CURS DE 
ZI: se primesc înscrieri pînă la data de 23 septembrie 1967, 
pentru specialitățile :

— tehnician pentru construcții mașini,
— tehnician de laborator mecanic-metâlurg
— tehnician proiectant ind. construe, de mașini și prelucra

rea metalelor.
Concursul de admitere se va ține între 24—30 septembrie 

1967.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul 

școlii între orele 7—15, telefon 22.02.09.
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studenții din centrul nos
tru universitar s-a pus 
problema gospodăririi chib
zuite a celor 20 de zile.

Despre studenți se spun 
multe cuvinte de laudă :

• NICOLAE BĂLOI, 
directorul G.A.S. Belciu- 
gatele, raionul Lehliu : 
„Studenții ne-au fost de 
un real folos. Dacă li se 
repartizează cu chibzuință 
lucrările, avîndu-se în ve
dere posibilitățile lor rea
le, și realizările vor fi 
mari".

• MARIN TODORAN, 
directorul I.A.S. Medgi

dia : „Studenții s-au do
vedit a fi harnici și pasio
nați. Am vorbit Ia telefon 
cu conducerea Universită
ții, respectiv cu tovarășa 
prorector Tamara Dobrin, 
și am asigurat-o că în 
vara viitoare vom primi cu 
bucurie un număr de stu
denți de cinci ori mai 
mare decît anul acesta".

Stăm de vorbă cu Vio
rel Munteanu, student la 
Universitatea din Bucu
rești.

— Pentru noi încă din 
primele săptămîni de stu
denție s-a pus problema 
închegării unui colectiv u- 
nit. Dar a trecut un an și 
nici măcar n-am reușit să 
ne cunoaștem foarte bine 
unii pe alții. Aici însă... Pe 
unii dintre colegii mei îi 
ascultam cu admirație vor
bind în seminar. Erau în
totdeauna bine pregătiți. 
I-am văzut și la cimp — 
nu se dădeau biruiți nici 
de sacii grei, nici de căl
dură.

Un student în geologie, 
Cornel Vișan este foarte 
bucuros că munca în ca
drul unei întreprinderi a-

gricole de stat l-a pus oa
recum în condițiile de ac
tivitate ale geologului : 
campanii în afara orașu
lui, echipe de muncă, dis
tracții în colectiv. Și toa
te acestea în Dobrogea, 
unde parcă și-au dat în- 
tîlnire toate erele geolo
gice.

Dincolo de beneficiile 
aduse unităților agricole, 
cele 20 de zile de muncă, 
de eforturi intense au în
semnat pentru studenți. 
deprinderea cu munca fi
zică și prețuirea acesteia ; 
au ieșit în evidență trăsă
turi de caracter nebănui
te ale unor tineri, s-au le
gat prietenii trainice. De 
aceea .pare acum și mai 
regretabil faptul că dato
rită unei organizări care 
n-a întrunit toate califica
tivele, în unele facultăți 
mulți dintre studenții ca
re ar fi dorit să participe 
la munca patriotică pe o- 
goare au rămas „pe din
afară". Locurile au fost 
limitate. O să se amin
tească poate despre cîte- 
va condiții obiective. Sîn- 
tem de acord, în unele 
gospodării agricole de stat 
conducătorii acestora și-au 
manifestat anumite rezer
ve : „Studenții — au afir
mat ei — nu vor reuși să 
lucreze cu beneficii". O 
ipoteză infirmată de rea
litatea celor 20 de zile. în 
alte unități agricole nu e- 
xistă posibilități pentru 
cazarea studenților. Cel 
puțin aceasta a fost scuza. 
Studenții însă doresc să 
locuiască în condiții de 
campanie, în tabere de 
corturi, de pildă. Eugeniu 
Nicu, student al Univer
sității din București, face 
o propunere : „Munca vo- 
luntar-patriotică în timpul

vacanței de vară ar putea 
să depășească zona agri
culturii. Studenții facultă
ților de geologie să lucre
ze în echipe de geologi, 
studenții facultății de is
torie pe șantiere arheolo
gice etc. Deci, să se țină 
seamă de specialitatea 
pentru care se pregătesc 
studenții". La institutul 
pedagogic de 3 ani din 
Constanța, lancu David, 
student al Facultății de 
matematică, sugerează —• 
fiind în asentimentul cole
gilor săi — ca printre o- 
biectivele de muncă pa
triotică ale studenților să 
se înscrie și marile șantie
re naționale : Porțile de 
Fier, Lotru, Galați, etc. 
Astfel munca voluntar-pa- 
triotică ar fi și un bun pri
lej de cunoaștere a reali
zărilor patriei noastre.

Amintim aici că în a- 
cest sens în regiunea Do
brogea s-a făcut un în
ceput. Din inițiativa Co
mitetului regional U.T.C. 
studenții bucureșteni care 
au participat la muncă pa
triotică pe ogoarele Do- 
brogei au fost invitați în 
excursii de cunoaștere a 
regiunii și litoralului ro
mânesc. Tot de la Comi
tetul regional Dobrogea al 
U.T.C. pleacă o a doua 
inițiativă : organizarea în 
vara anului viitor a unei 
„reședințe studențești de 
muncă", în mai multe se
rii, de la 1 iulie și pînă la 
31 august, avînd drept 
puncte principale : între
prinderi agricole de stat, 
șantiere de construcție, 
șantiere arheologice etc. 
Sîntem de părere că în 
toate regiunile țării s-ar 
putea organiza asemenea 
„reședințe studențești de 
muncă".

lă! realizarea exemplară și 
depășirea obișnuită de ani de 
zile a planului de producție 
(calculat, de fiecare dată, în 
raport cu atingerea acelei li
mite superioare neconcretizată 
și variabilă) se va înscrie în 
al zecelea an, ceea ce înseam
nă, evident, o aniversare... E 
un deceniu la mijloc de cînd, 
contractele cu beneficiarii sînt 
onorate impecabil.

Întrebam pe tovarășii Ștefan 
Pop, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat, și pe Emil 
Pop, secretarul organizației 
U.T.C. nr. 38, care este cel mai 
harnic tînăr. Răspunsul: Nu 
există un „cel mai harnic 
tânăr", există numai tineri har
nici. Ca argument ni s-a ară
tat o listă : „Aceștia sînt1'. Și 
erau înscriși aproape toți ute- 
ciștii din fabrică I

„REGINA LIVEZILOR"
(Urmare din pag. I) 

la sursă. Pischia, în apropiere 
de Timișoara : cooperativa agri
colă de producție are 2 200 de 
piersici, G.A.S. nu știu dacă i-a 
numărat, fiindcă livada se în
tinde pe 220 ha. Nu s-au făcut 
piersici ! — susțin organizatorii 
pieții. Dar ne aflăm într-un a- 
devărat rai al piersicilor ! Fete 
bronzate, cu largi pălării de 
soare, nu chiar atît de fotoge
nice ca cele filmate de „Al. Sa- 
hia“, dar în tot cazul rumene și 
voioase ca fructele pe care le 
culegeau, încărcau coșuri și apoi 
sute de lăzi.

In biroul inginerului agronom 
Werner, directorul Gostatului — 
patern mîndru de livada plan
tată în primul său an de profe
sie, se lăfăiesc însă ipocrit cî
teva exemplare de butaforie, 
care-mi amintesc decorurile de
modate de teatru. Și, întocmai 
ca la teatru, exact cînd mă în
trebam ce drum vor fi luînd 
oare piersicile cele adevărate, a 
intrat în scenă un personaj 
care mi-a dat replica. „Persona
jul" era achizitor la O.R.V.L.F. 
din Reșița și venise la Pischia 
să ia piersici. Dar pentru că nu 
găsise toată cantitatea eu care 
plecase în gînd (după părerea 
lui, fiindcă dacă i s-a căutat 
mai bine, a găsit) nu mai vrea 
să achiziționeze nimic. Ba, la 
drept vorbind. voia ceva : o 
„justificare", cum spunea el, 
adică o hîrtie de la directorul 
Gostatului care să certifice „im
posibilitatea" achiziționării și 
„acoperirea" pentru consumul 
de benzină al camionetei. Rolu
rile erau ciudat inversate : achi
zitorul, trimis și sosit atîta cale 
în acest scop, nu vroia să cum
pere, iar directorul se zbătea 
pentru el, îi oferea toate posi
bilitățile, insista... Zadarnic. 
Achizitorul reșițean refuza orice 
soluție cu încăpățînare. El vo- 

-ia să se întoarcă „justificat" și 
atîta tot.

Energic și hotărit, tot direc
torul Gostatului l-a trimis la

Reșița cu camionul plin de pier
sici pe cumpărătorul care nu 
vroia să cumpere.

...Și astfel am aflat că 
O.R.V.L.F. lucrează de multe ori 
cu achizitori dezinteresați, in
competenți. Adesea ei n-au 
nici o calificare și, mai adesea, 
sînt de fapt șoferii camionete
lor trimise — cam la întîmplare 
— după legume și fructe ; oa
menii nu se pricep nici cit o 
gospodină și dacă găsesc (sau, 
uneori, dacă „vor" să găsească) 
vin cu ce li se oferă.

Gostaturile au in Timișoara 
doar cîteva magazine; (unul 
dintre ele „Gostat-Timișoara" 
admirabil aprovizionat de un 
achizitor harnic și priceput — 
Tiberiu Ionescu — e o adevă
rată oază de vitamine proaspete 
pentru oraș). Dar aceste maga
zine sînt puține, au capacitate 
redusă și personal insuficient. 
Marile gospodării de stat bănă
țene cărora le rămîn adesea un 
important surplus de legume și 
fructe se feresc însă să-1 ofere 
unităților O.R.V.L.F. fiindcă a- 
cestea, uneori din dezinteres, al
teori din pricina fluctuației pie- 
ții, refuză să cumpere, iar cami
oanele gostaturilor sînt obligate 
să umble de la un centru la al
tul.

Cit despre cooperativele agri
cole de producție ele își respec
tă mai mult sau mai puțin ri
guros obligațiile contractuale de 
livrare către O.R.V.L.F., fără 
teamă prea mare de eventuale 
sancționări ; existența unui for 
tutelar comun (U.R.C.A.P.) faci
litează „justificările" (meteoro
logice sau birocratice) și în ul
timă instanță derogările de răs
pundere. Iar fructele lipsesc pe 
piețele timișorene. în timp ce 
de multe ori, la numai cîțiva 
kilometri de oraș, livezi covîr- 
șite sub greutatea piersicilor, 
prunelor, merelor și renclodelor 
așteaptă zadarnic.... Dar, firește, 
nu justificări, ci oameni destoi
nici care să le dea cuvenita des
tinație.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE AI EXTAZ
— film pentru ecran panora
mic —

rulează la Patria (orele 12 : 
ÎS ; 18; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,45 : 19,15 : 21,30),
Festival (orele 8.30; 11,15;
13.30 : 16 : 18,30 : 21).

SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA 
ASTA !

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la București (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 : 19 ; 21,15), 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 17,45 ; 21,15), Ex
celsior (orele 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 
17,45 ; 20,15), Gloria (orele 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Melody (orele 8.30 : 11 ; 13,30 ;
16.15 r^8.45 ; 21).

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 ; 20,45).

CANALIILE
rulează Ia Victoria (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). 
Floreasca (orele 9; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), Modern 
(orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,30 ;
18.30 : 21).

OMUL PE CARE-L IUBESC
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele
9,15 ; 11.30 : 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45).

OMICRON
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

CHEMATI-L PE MARTIN
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 : 16 ; 18.30 ; 21).

PROGRAM PENTRU COPII 
rulează la Doina (dimineața, 
orele 9—11).

VULCANUL INTERZIS ; ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 7/1987 j 
MARĂȘEȘTI 1917—1967

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ȘAPTE BĂIEȚI SI O ȘTREN
GĂRITĂ

— cinemascop —
rulează la înfrățirea (orele 

10; 16; 18,15; 20,30), Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,30).

DOAMNA DE PE ȘINE
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8,30 ;
20.30 în continuare).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Buzești (orele 

15,30: 18; 20,30).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT

rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

PRINTRE VULTURI
rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18: 20,30).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ;
18.15) , Aurora (orele 8,30 ;
10.45 : 13 : 15,30 ; 18 : 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 16 ;
18.15) .

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Tomis (orele 8,30 ; 
11 : 13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21). Fla
mura (orele 9 : 12; 14,30 ;

17.30; 20,30).
VIATA LA CASTEL

rulează la Flacăra (orele 
15,15 : 18.30 ; 20,45).

FRENCH-CANCAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 14,30).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Miorița (orele 16,30 ; 
18,45 ; 21).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Popular (orele 

10,30; 15,30; 18; 20,30), Vol
ga (orele 15,30; 18; 20,30).

PESCARUL DIN LOUISIANA
rulează la Arta (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Rahova (orele
15,30 ; 18).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Munca (orele 10 ;

16; 18: 20).
LUPOAICA

— cinemascop —
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18).

JUANA GALLO
rulează la Cosmos (orele 

15,30; 18; 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE

rulează la Viitorul (orele
15.30 : 18 : 20.30).

PERETELE VRĂJITOARELOR 
rulează la Colentina (orele 
15,45 ; 18.15).

ROBII
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

VINERI, 18 august

GRĂDINI

PROGRAMUL I

10,30 Concertul pentru harpă 
și orchestră de Paul Constanti
nescu ; 12,24 „Către tine aleargă 
dorul meu" -- muzică ușoară ; 
14,15 Dumbrava minunată (emi
siune pentru școlarii din clasele 
I—IV) ; 15,20 Recital de operă 
Lya Hubic ; 16,30 Concurs cu 
public ; 16,50 Compozitorii des
pre noile lor creații : Sigismund 
Toduță prezintă suita „Cinci 
cîntece de leagăn" ; 18,40 Ante
na tineretului : „Fiecare oraș — 
un punct turistic". Radio-anche- 
tă (partea a Il-a) ; 22,15 „Inter
ferențe lirice" — muzică ușoa
ră ; 22,45 Moment poetic. Rit
muri contemporane.

PROGRAMUL II

„Trepte de lumină". Montaj li
terar muzical de Victor Tulbu
re ; 20,00 Opere prezentate în 
premieră în stagiunea 1966— 
1967 ; 20,30 Noapte bună, copii : 
„O poveste de vară" de Titel 
Constantinescu ; 20.40 Opera
„De la Matei Vodă citire" de 
Ion ’Nona-Ottescu (continuare) ; 
22.30 Simfonia nr. 3 „Cintecul 
nopții" de Karol Szymanovski.

VINERI, 18 august

CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop, rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 20,15). Festival (orele 19,45).

SĂ-MI FACI MIE UNA CA ASTA ! rulează la Doina (ore
le 20).

PANTERA NEAGRA — cinemascop, rulează la Capitol (orele 
20,15). Expoziția Piața Scînteii (orele 20).

COMISARUL X —, cinemascop, rulează la Bucegi (orele 20,30). 
Aurora (orele 20).

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, rulează la Unirea (orele 
20). Moșilor (orele 20,15).

MARELE RESTAURANT — cinemascop, rulează la Tomis 
(orele 20).

PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arta (orele 20). Ra
hova (orele 20,15).

UNORA LE PLACE JAZZUL rulează la Lira (orele 20).
DACII rulează la Vitan (orele 20).

10,15 Teatru radiofonic. „Oa
menii înving" de Al. Votin; 
13,40 Pagini lirice din muzica 
ușoară românească ; 15,30 Tea
tru serial „Aurul Negru" de 
Cezar Petrescu ; 16,15 Simfonii 
de Joseph Haydn : nr. 44, în mi 
minor Si nr. 46, în si major ; 
18,00 Sonata nr. 3 în La major, 
pentru pian de Schubert (Svia
toslav Richter) ; 18,25 Cadran 
cultural ; 19,30 „Seara, pe lito
ral" — muzică ușoară ; 19,40

18,00 Drumuri și popasuri. E- 
misiune turistică ; 18,20 buleti
nul circulației rutiere ; 18,30 E- 
misiune pentru copii : „A.B.C.- 
De ce ?“ — In grădină ; 18,50
„Mascota" — film de păpuși ; 
19,00 Pentru tineretul școlar : 
„România pitorească ’67“ ; 19,30 
Telejurnalul de seară; 19,50
Baschet masculin : România — 
Selecționata orașului Lenin
grad. (repriza a doua) ; 20.30 
„Tinere talente" ; spectacol mu*' 
zical coregrafic : 22.00 Reportaj 
’67 ; 22.30 Studioul muzical : 
„Fantezie de operete ; 23,00 Te
lejurnalul de noapte ; 23,15 în
chiderea emisiunii.
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ZILNIC

Lupte violente
in Nigeria

con-
vio-

Pe fronturile din Nigeria 
linuă să aibă loc înfruntări ... 
h nțe între trupele biafreze, că
rora ulterior li s-au alăturat mi
litari din provincia de centru- 
vsst pe de o parte, și trupele fe
derale nigeriene, pe de altă 
parte. Agenția France Presse, 
citind postul de radio Lagos, 
anunță că lupte deosebit de vio
lente, care au durat peste 12 
ore, au avut loc în apropierea 
localității Ore, în interiorul pro
vinciei de vest. La Lagos s-a a- 

Tiunțat că ofensiva biafrezilor, 
declanșată de pe teritoriul pro
vinciei de centru-vest, a fost 
respinsă de trupele federale. 
Luptele de la Ore sînt calificate 
de corespondenții de presă drept 
cele mai puternice de la declan
șarea ostilităților din Nigeria, 
cu șase săptămîni în urmă. (Lo
calitatea Ore este un punct im
portant pe drumul ce duce de 
ia Benin spre Lagos și spre Iba
dan — n.r.).

Din surse oficiale de la La
gos, agenția France Presse trans
mite că aviația federală nigeria- 
nă a bombardat din nou Enugu, 
câpitala Biafrei, și a incendiat 
centrala electrică de pe rîul Oji, 
una din cele mai importante 
centrale din provincia orientală 
nigeriană.

Postul de radio Lagos conti
nuă să transmită știri referitoare 
la ofensiva trupelor federale spre 
Benin, capitala provinciei de

centru-vest, ocupată de biafrezi 
cu o săptămînă în urmă. Este 
anunțată, de asemenea, ofensiva 
trupelor federale pe trei fronturi 
împotriva Biafrei, respectiv Ia 
Nsukka, în zona orașului Ogoja 
și la sud, în regiunea orașului 
Bonny. Intr-un material de sin
teză asupra situației de pe fron
turile nigeriene corespondentul 
agenției France Presse relevă că 
în decursul celor șase săptămîni 
de la declanșarea luptelor, in 
ciuda comunicatelor guvernului 
federal în care se anunța înain
tarea trupelor sale spre capitala 
Biafrei, forțele biafreze nu le-au 
permis înaintarea, ele mențnrn- 
du-se la aceeași distanță de 30— 
40 km de Enugu.

In legătură cu tensiunea ce re 
semnalare în cursul zilei de 
miercuri la Ibadan, capitala pro
vinciei de vest -a Nigeriei, co
respondenții de presă anunți că 
în cadrul reuniunii extraordinare
a liderilor provinciei. convocată 
la Ibadan de Awofowe. vice
președintele Ccnsilnilu: Executiv 
federal, a fost hotirită ^res
pingerea oricărei invazii a bia
frezilor".

La Lagos, generalul Gowon, 
șeful guvernului militar, a apro
bat crearea detașamentelor de 
apărare locală a Lagosului care 
sînt instruite pentru a interveni 
alături de armata regulată în ca
zul unui atac al biafrezilor.
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CONGO. Demonstrație la Kinshasa împotriva acțiunii mer
cenarilor

Congo: Armata continuă 
operațiunea de încercuiie 

a mercenarilor
Se parc că ipoteza avansată Ia Kinshasa în legătură cu hotărî- 

rea pe care o vor adopta mercenarii a devenit o realitate : ei nu 
s-au aventurat să străbată întreaga Katangă pentru a se refugia în 
Angola, ci și-au întărit pozițiile la Bukavu de unde, prin interme
diul postului de radio, proferează amenințări atît împotriva gu
vernului generalului Mobutu, care a refuzat să negocieze cu ei 
cît și împotriva țarilor vecine care s-au declarat de partea guver
nului congolez.

„Jack cel alb", cum este su
pranumit Jean Schramme, șeful 
mercenarilor r^sculați, a lansat 
miercuri un mesaj radiodifuzat 
către președintele statului Bu
rundi, colonelul Micombero, ce- 
rîndu-i să nu mai permită folosi
rea aeroportului din Bujumbura, 
capitala țării, de către trupele 
armatei naționale congoleze, 
care pentru a-i înconjura pe re
beli, au trecut în țara vecină, în- 
dreptîndu-se către malurile lacu
lui Tanganica. în cazul cînd gu
vernul din Burundi nu va da curs 
ultimatumului său, a amenințat 
Schramme, mercenarii vor tăia 
rețeaua care alimentează cu ener
gie electrică orașul Bujumbura. 
Ei au această posibilitate, preci
zează corespondenții de presă, 
întrucît centrala care furnizează 
curent electric capitalei burun- 
deze ca și unor localități înve
cinate se află la Bukavu.

Un alt mesaj-ultima turn a 
fost adresat președintelui congo
lez, Mobutu, care a fost ame- 
mințat că în cazul în care va 
continua să refuze propunerea 
lui Schramme de a negocia, mer
cenarii vor alcătui un guvern 
propriu. Totodată, printre emisiu
nile de muzică, postul de radio 
a transmis miercuri apeluri către 
populația katangheză, chemată 
să se alăture mercenarilor rebeli.

Pe neașteptate însă, relatează 
corespondentul agenției France 
Presse, acest post de radio care 
de la ocuparea orașului Bukavu 
a transmis necontenit muzică și 
diverse mesaje și-a încetat brusc 
miercuri orice emisiune. Joi di
mineața transmisia nu fusese re
luată și deocamdată nu se știe

precis care este situația reală la 
Bukavu. In orice caz, relatează 
observatorii politici, Mobutu pare 
mai puțin dispus ca oricînd sa 
negocieze cu reprezentanții mer
cenarilor rebeli, iar armata na
țională congoleză își continuă o- 
perațiunea de încercuire.
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„Războiul din Vietnam
este o fircșcală*

Lain de poziție

Sttb titlul Jiomuey: rfc 
tul din Vietnam este o greș 
lâ“, ziarul „Washington £ 
ning Star" publică deeicraș 
guvernatorului statului Mic 
gan la o conferință de prt 
care a avut loc la Lansing f: 
tul Michigan). Guvernator^ 
exprimat îndoieli față de 
ridicitatea afirmațiilor w 
consilieri guvernamentala 
trivit cărora intensifica 
born bar da nit ntelor asupra i 
namului de nord ar putea di 
la reglementarea conflic^' 
vietnamez. rtEste regretabil

rrite

♦
După cum a 

V.NJU aviația a 
mt«nsxficat în

diguri dm R D. V 
feL bombardamentele 
de 1, 3» 9. 11 și 12

nor

„Rapsodia

în baza noii constituții brazi
liene, Ministerul Justiției și Mi
nisterul Afacerilor Interne au ela
borat în comun un proiect de 
lege privind o nouă împărțire 
politico-administrativa a țării. 
Proiectul stabilește pentru state
le federației o suprafață de mi
nimum 100 000 kilometri pătrați 
și de maximum 400 000 kilometri 
pătrați. Conform acestui criteriu 
șase state braziliene 
șeso limita maximă 
Para, Mato Grosso, 
nas Gerais și Bahia) 
fie divizate în state 
Amazonas, Para și Mato Grosso 
depășesc fiecare limita maximă 
de cel puțin trei ori. Alte state 
braziliene ca Sergipe, Guanaba- 
ra, Alagoas, Piaui au un teritoriu 
inferior limitei minime și ca a- 
tare își vor extinde aria de cu
prindere pe seama celor mari. 
Se propune totodată sporirea nu
mărului de teritorii federale, ac
tualmente în număr de patru.

Printre alte raționamente 
sprijinul reformei propuse 
evocată necesitatea de a se 
bunătăți eficiența conducerii 
ministrative pe de o parte și 
a siguranței naționale pe de altă 
parte. Acest ultim raționament se 
referă la teritoriile cu suprafață 
foarte mare îndeosebi din Ama

zonia, unde dimensiunile împie
dică exercitarea unui control 
efectiv din partea autorităților, 
ceea ce favorizează penetrația 
străină.

I

care depă- 
(Amazonas, 
Goias, Mi- 
urmează să 
mai mici.

în 
este 
îm- 
ad- 
cea

Română“
la Leningrad

Palatul Culturii -Maum Go rid" din Leningrad și-a inaugurat 
aeert aa^ prin spectacolul prezentat miercuri seara 

înainte de începerea spectacolului, artiștii români au fost salu
tari de • delegație a Sovietului orășenesc Leningrad. A răspuns 
& ti toi ui ansamblului - Rapsodia Română “.

Șotii artei populare românești au lăsat și de data aceasta o im
presie profundă. Întregul spectacol a fost urmărit cu un mare in
teres. Fesele erehestraie, dansurile, cin tetele populare românești 
p rusești s-au bucurat de aprecierea publicului.

-Tuate coapooeutde spectacolului, a declarat după încheierea 
rei prâdpri de băiet al -LenkoocertulaF. Arka- 
d v# mw «K* foWoriee. eferâ rm mrani 
Kțâe estetică. ci fi ai minunat prilej de a cv- 
iata spiritaadâ a poporului român, tradițiile și

< Obe*

o

Jtoam. adjunct al șefului secției culturale a Sovie- 
e L-nHgrad. a adăugat : „Spectacolul ansamblului 
arânâ" în întregime fidel tradițiilor frumoasei arte 
■rești. constituie un eveniment de seamă în viața 
eaatgrxfcHi. Sin tem bucuroși că Palatul Culturii 

Maxaa l<i deschide noua 4agiune in anul jubileului Marii
•■•âxbt Saridtirte dn Octombrie cu un program de o asemenea

3N

• PE SCURT » PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT » PE SCURT a PE SCURT

LA ÎNCHISOAREA Camiri aa 
început joi reuniunile pregăti
toare ale consiliului militar 
care urmează să judece procesul 
intentat de autoritățile bolivie- 
ne lui Regis Debray, pubHetst 
francez și altor ?apie persoane 
acuzate de participare li mișca
rea de partizani din această 
țară. Consiliul militar va fi pre
zidat de colonelul Efraim Gua- 
chal a, actualul președinte al 
Tribunalului permanent de jus
tiție militar din Bolivia.

LA ÎNCHISOAREA de la Ca
miri (Bolivia) a avut Ioc o con
ferință de presă a lui Regis De
bray. EI a arătat că tratamentul 
inuman ce i-a fost aplicat l-a 
determinat să declare greva 
foamei. El a respins acuzațiile 
ce i se aduc potrivit cărora el 
ar fi fost „instructorul" unor 
detașamente de partizani. Amin
tind în ce împrejurări a lua: 
primele contacte cu partizanii, 
el a spus că s-a întîlnit cu a- 
ceștia în 1963 în Venezuela, unde

Test în Mississipi

Unsprezece candidați 
negri au fost aleși în 
„alegerile primare" ale 
partidului democrat (a- 
legeri pentru desemna
rea candidaților demo- 
crați în apropiatele 
consultări electorale lo
cale) în statul Missi- 
ssipi. Faptul a fost reți
nut cu interes, date 
fiind antecedentele is- 
torico-politice ale res
pectivului stat federal. 
Mississipi e cunoscut 
ca „cel mai sudist stat 
din sudul Statelor Uni
te". Cu alte cuvinte, el 
so numără printre sta
tele federale americane 
unde segregaționismul 
și acțiunile rasiste îm
potriva populației de 
culoare (care numără 
aproape jumătate din 
totalul locuitorilor din

Mississipi) au o viru
lență deosebită.

Practic, pînă în mo
mentul de față, popu
lația de culoare nu are 
decît un singur repre
zentant în întregul a- 
parat al administrației 
publice. Alegerea „ce
lor 11" pe listele candi
daților democrați nu 
apare ca o modificare 
sensibilă a ambianței 
politice din Mississipi. 
Numărul total al candi
daților aleși în „alege
rile primare" se ridică 
Ia aproape 200. Cei 11 
negri urmează să can
dideze ia posturi admi
nistrative locale 
ție, magistratură 
pală, asesorat 
ciar). Presa 
cană și unii ___
pondenți ai presei vest-

(poli- 
comu- 
finan- 
aineri- 
cores-

le
rep»

istâ
r-‘-

POTRIVIT relatărilor ziarului 
„Times". aproximativ 1 Ofle de 
soldați americani, aflați in Eu
ropa occidentali la diferite baze 
are KJLT.O^ dezertează in fie
care lună pentru a se sustrage 
trimiterii In Vietnam. Ziarul a- 
rată că o întreagă rețea ajută 

să 
în 
si

ccastă dată proiectul va întîm- 
pina dificultăți in Senat deoare
ce nu a fost înlăturată posibili
tatea unui filibuster din partea 
senatorilor statelor din sud.

Cei ce se vor face vinovați de 
încălcarea acestei legi sînt pa
sibili de pedeapsă cu închisoare 
pină la un an și plata unei a- 
menzi de 1 000 de dolari.

„Mariner-5“
jumătate

in

de la bazele N-A.T.O. 
te țâri neutre, precum

Un purtător de cuvînt al 
NASA a anunțat că sonda 
„Mariner-5“, lansată la 14 iu
nie de la Cape Kennedy se 
va afla marțea viitoare la ju
mătatea drumului între Pă
mînt și planeta Venus. El a 
adăugat că toată aparatura a- 
flată la bordul sondei func
ționează normal.

In primele 64 din cele 128

Locuitorii îndepărtatei insu
le Mauritius, denumită și 
„Insula zahărului" datorita în
tinselor plantații cu trestie de 
zahăr care acoperă cea mai 
mare parte a teritoriului, s-au 
prezentat recent Ia nme pen
tru alegeri parlamentare. Ma
joritatea alegătorilor s-au pro
nunțat în favoarea candidați
lor Partidului independenței 
(organizație alcătuită recent 
prin fuziunea Partidului la
burist cu Comitetul de acțiu
ne musulmană și Partidul in
dependent •Forward Block), 
partid care a obținut 39 de 
mandate din totalul de 62. 
Seewoosagur Ramgoolam, li
der al partidului majoritar a 
fost numit prim-ministru și 
însărcinat cu formarea noului 
cabinet.

Situată în plin ocean In
dian, Ia circa 800 km de Ma
dagascar, insula Mauritius 
este una din ultimele pose
siuni britanice situate în a- 
ceastă regiune.

Clima dulce, tropicală din

denumirea de insula Franței, 
în 1810, învingînd rezistența 
franceză, o expediție militară 
britanică pune stăpînire pe a- 
cest pămînt. Ceva mai tîrziu, 
Congresul de la Viena atri
buie definitiv insula coroanei 
britanice, sub numele de insu
la Mauritius. în 1965, ca urma
re a creșterii mișcării politice 
în favoarea eliberării de sub 
dominația colonială, la Lon
dra. au avut loc convorbiri 
care au definitivat etapele de 
parcurs pînă la obținerea in
dependenței. Pentru principa
lele partide din insulă existau 
două soluții: acces spre inde
pendență sau asociere cu 
Marea Britanie. Partidul labu
rist se pronunța pentru prima 
variantă, în timp ce partidul 
mauritian pentru a doua. An
thony Greenwood, pe atunci 
ministrul coloniilor în guver
nul de ia Londra, a hotărît 
ca acest teritoriu să pășească 
spre independență sub re
zerva unui vot favorabil în 
noua adunare, după o perioa-

noiembrie pînă în aprilie și 
subtropicală din mai pînă în 
octombrie, permite populației 
de peste 751 000 de locuitori 
(68 la sută indieni 
51 Ia sută hinduși 
sută musulmani ; 
creolii și europenii 
tind la un loc 30 la sută) să 
practice pe scară largă agri
cultura.

însă, asemănător altor teri
torii foste colonii, și în Mau
ritius predomină monocultu
re. Plantațiile de trestie de 
zahăr absorb o parte a bra
țelor de muncă. în Port Louis, 
capitala insulei (130 000 lo
cuitori) și un excelent port 
natural sînt — ca și în res
tul țării — doar cîteva unități 
industriale specializate în pre
lucrarea trestiei de zahăr. Pe 
cursul apelor curgătoare care 
străbat insula au fost amena
jate mici centrale hidroelec
trice.

De-a lungul anilor această 
insulă a cunoscut o frămîn- 
tată istorie. Descoperită cu 
alte insule madagascariene de 
către portughezi, ocupată ul
terior de olandezi, pe Ia 1715 
devine posesiune franceză sub

din care 
și 17 Ia 
africanii, 

reprezen-

dă de 6 luni de „autonomie . 
Iată de ce, recentele alegeri 
au avut valoarea unui refe
rendum. 92 la sută din cei în
scriși s-au prezentat Ia cen
trele de votare. „Procentajul 
de votanți, destul de ridicat 
— scrie cotidianul francez 
LE MONDE — a demonstrat 
interesul populației intr-o 
consultare cu mare semnifi
cație pentru viitorul insulei". 
Partidul mauritian. adeptul 
„asocierii" a fost infrint. A 
doua variantă a căzut. La în
ceputul anului viitor, pe har
ta lumii, va apare un nou stat 
independent. Conform noii 
constituții, intrată în vigoare 
Ia 12 august, în atribuțiile 
guvernului local nu intră de
cît problemele de ordin admi
nistrativ. Guvernatorul en
glez, John Rennie, va răspun
de, pînă la proclamarea inde
pendenței, de problemele a- 
părării, afacerilor externe, 
securității interne.

Scrutinul din insula Mauri
tius a constituit, fără îndoia
lă, un pas pe drumul obține
rii independenței.

IOAN TOMOFTE

a
de

parcurs
drum

0 navă
zile cît va dura zbo- 

„Mariner-5“ a parcurs
de 
nil, „ .
158 755 203 kilometri, distan
ță puțin mai mare decît aceea 
dintre Soare și Pămînt. La 19 
octombrie, după ce va fi par
curs 349 milioane kilometri, 
sonda va trece la 4 500 de 
kilometri de obiectivul său si
deral.

care nu
explodează

europene la Washing
ton (LE MONDE, NE- 
UE ZURCHER ZEI- 
TUNG, CORRIERE 
DE LA SERA (înclină 
totuși să găsească o 
semnificație testului e- 
iectoral amintit. „Ale
gerile primare din Mis
sissipi — opinează LE 
MONDE — par. să in
dice unele schimbări în 
istoria electorală a a- 
cestui clasic district se- 
gregaționist". LE
MONDE leagă aprecie
rea sa și de un alt fapt 
desprins din consulta
rea electorală din Mis
sissipi. Este vorba de 
înfrîngerea surprinză
toare a lui Ross Bar
nett care urma să fie 
desemnat candidat pe 
listele partidului demo
crat în alegerile pentru 
postul <le guvernator.

Bamett și-a cîștigat o 
tristă notorietate ca 
promotor înverșunat al 
segregaționismului. în 
1962, cînd era guverna
tor, a sfidat autoritățile 
federale. împiedicînd 
integrarea rasială la u-

Diversitatea din Missi
ssipi. conrtringîndu-1 
pe Kennedy să trimită 
unități militare pentru 
a garanta accesul in in
cinta universitară a 
studentului negru Me
redith. Majoritatea ob
servatorilor americani 
nu se îndoiau că Bar
nett se va întoarce din 
nou. triumfal, în Capi- 
taliul din Jackson (ca
pitala statului). La 
„alegerile primare" el 
a obținut însă cel mai 
mic număr de voturi 
din cei patru candidați 
propuși (de aproape trei 
ori mai puține voturi 
decît primii doi „cla
sați", actualmente în 
balotaj). Desigur, sen
sul acestui episod elec
toral nu poate fi abso
lutizat. Faptul merită 
insa consemnat : înlă
turarea (cel puțin tem
porară) de pe primul 
plan al scenei politice 
a unui om care se a- 
firmase ca un simbol 
viu al brutalității se- 
gregaționiste.

E. R.

Protestul 
savanfilor

Zntercenfuj guvernului bri- i 
tonic de a construi o nouă 
bază militară anglo-ameri- j 
cană in Insula Aldabra, si- ! 
tuată la 400 kilometri nord- 
est de Republica Malgașă, a 
stimit vii proteste în cercu- \ 
rile științifice britanice și a- i 
mericane. în coloanele ziaru
lui „Times** savant ii britanici 
și americani au făcut cunos
cut că construcția acestei 
baze militare va atrage după 
sine distrugerea întregului 
sistem ecologic al insulei, 
precum și a unor specii deo
sebit de rare de păsări și 
broaște țestoase.

Deși guvernul britanic nu 
a luat nici o hotărire defini- i 
tică — afirma observatorii — j 
Insula Aldabra și atolul Su- j 

| releve ar fi singurele insule \ 
j unde Anglia și S.U.A. pot j 
i instala o bază aeronavală ine- ■ 
l nită să „ușureze o eventuală ■ 
| intervenție militară în Afri- ! | râ“.

R. P. POLONA. Casă de copii construită recent la Gdansk

In cadrul programului de per
fecționare a mijloacelor de de
tectare a exploziilor nucleare 
subterane, autoritățile americane 
au hotărît să scufunde în zona 
insulelor Aleutine nava de trans
port „Robert Steewenson" cu 
2 000 tone de explozibil la bord. 
Conform planului, ajunsă pe 
fundul mării, la mare adîncime, 
nava trebuia să explodeze cu a- 
jutorul unui detonator cu acțiu
ne întîrziată.

Deși toate chepengurile navei 
au fost deschise, ea a continuat 
să se mențină mult timp la su
prafață și a dispărut într-o per
dea groasă de ceață. Autoritățile 
marinei americane au așteptat să 
se producă explozia, dar aceasta 
nu a survenit. Atunci s-a emis 
ipoteza că detonatorul n-a ac
ționat, întrucît nava s-a scufun
dat într-o zonă unde adîncimea 
era prea mică. Avioanele ameri
cane care caută nava dispărută 
au lansat bombe în zona unde 
se crede că s-ar fi scufundat a- 
ceasta pentru a determina explo
zia ei. Pînă în prezent, toate în
cercările au fost zadarnice.

Nava „Robert Steewenson" 
care s-a transformat într-c 
bombă cu efect întfrziat,’ conti
nuă să zacă undeva pe fundul 
mării în regiunea Insule 
lor Aleutine, iar toate ce 
lelalte nave ocolesc zona pericu
loasă pentru a se pune la adă 
post de o eventuală explozie.
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